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ПРЕДМЕТ: Коментари Телекома Србија поводом измена и допуна 
Правилника  a  радио опреми и телекомуникационој терминалној 
опреми 

Поводом јавних консултација објављених на званичној Интернет страни Републичке 
агенције за електронске комуникације 07.05.2013. године, у вези са изменама и 
допунама Правилника о  PuTT  опреми, захваљујемо се на могуfiности да изнесемо 
мишљење Телекома Србија у оквиру наведених јавних консултација. 

Сагласно томе, износимо cneдefie коментаре и сугестије. 

У претходном периоду Републичка агенција за електронске комуникације је 
издавала техничке дозволе (сертификате) у складу са Правилником  0  контроли 
усклаТјености телекомуникационих мрежа, система и средстава са прописаним 
стандардима и нормативима („Службени гласник  PC"  бр. 29/06) и са Правилником  0  
издавању техничких дозвола — сертификата („Службени гласник РС` бр. 34/06). 
Наведени правилници престали су да важе даном примене Правилника  0  радио 
опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник  PC"  бр. 67/11) 
да би и овај правилник престао да важи 01.06.2012. године од ког момента се 
примењује Правилник  0  радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми 
(„Службени гласник  PC"  бр. 11/12). Наведеним важеFiим правилником нису обухваFiене 
активности на контроли усклађености телекомуникационих мрежа које су постојале у 
Правилнику  0  контроли усклаТјености телекомуникационих мрежа, система и средстава 
са прописаним стандардима и нормативима („Службени гласник  PC"  бр. 29/06),  a  које 
се односе на контролу пројекта мреже, контролу техничких карактеристика мрежа, 
контролу изградње мрежа и контролу коришFiења и одржавања мрежа. Важеfiи 
правилник се односи на радио и телекомуникациону терминалну опрему при чему је 
сходно члану 3. тачка 8. истог телекомуникациона терминална опрема дефинисана 
као производ односно његова компонента, која се, у целини или делимично, користи за 
пружање електронских комуникационих услуга,  a  прикључује се директно или 
индиректно, било којим путем, на интерфејсе јавних електронских комуникационих 
мрежа. 
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o  обзиром да наведена дефиниција телекомуникационе терминалне опреме у 
важеFiем правилнику није прецизна (нпр. није јасно да ли се иста односи на опрему коју 
оператори користе за повезивање са мрежама других оператора), предлажемо да се 
ближе регулише која опрема спада под опсег дефиниције телекомуникационе 
терминалне опреме односно уколико се овај правилник не односи на опрему која се 
користи за међусобно повезивање два оператора то je потребно експлицитно навести у 
члану 2. важеТiег Правилника 

Поред тога сматрамо да би у прелазним и завршним одредбама измена наведеног 
Правилника, ради појашњења процеса усаглашености, било корисно упућујуТiим 
нормама на одговарајуFiе законе односно друге прописе предвидети начин контроле 
усклаFјености телекомуникационих мрежа, система и средстава са прописаним 
стандардима и нормативима, a које нису обухваfiене дефиницијама опреме из 
Правилника као и питање надлежности за спровоfјење њихове контроле. 

Прецизније регулисање у напред изнетом смислу је од изузетне важности имајуfiи у 
виду да нпр. опрема која се користи за меfјуповезивање са мрежом другог оператора 
битно утиче не само на квалитет и поузданост пружања услуга између корисника два 
оператора, него и на поузданост функционисања комплетних мрежа два оператора те 
стога уколико није предвиfјено да се овим правилником пропишу услови коју опрема за 
меfјуповезивање треба да испуни неопходно је донети нови акт којим Tie опрема 
оператора бити обухва%ена контролом усклаFјености комуникационих уреТјаја и опреме 
са одговарајуfiим техничким стандардима. 

У складу са директивом Европске комисије 1999/5/ЕС (члан 7, тачка 4.) 
сматрамо да би требало допунити члан 11. важеfiег правилника на следеFiи начин: 

Уколико се утврди да PuTT опрема, која поседује Декларацију 0 усаглашености 
ca битним захтевима из члана 4. овог правилника, омета рад или узрокује озбиљна 
оштећења електронске комуникационе мреже, или ствара сметње, оператор 
електронске комуникационе мреже има право, на основу претходно добијеног 
одобрења од стране Републичке агенције за електронске комуникације ускратити 
прикључење такве PuTT опреме на своју мрежу, искључити вefi прикључену опрему 
или је повући из употребе. 

У вези ca чланом 18. став 6. Правилника предлажемо да једном издата потврда 
o ускла%ености ове опреме са битним захтевима из члана 4. овог Правилника важи 
неограничено, будуhи да је у питању исти тип, односно врста PuTT опреме истог 
произвоFјача. 

C поштовањем, 
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